
Liturgie zondag 12 februari 2023   Viering Heilig Avondmaal         

  

Thema:  Gastvrijheid 
 
Voorganger:     ds. R.C. Vervoorn 
Gastheer:   Leen Jager 
Organist:   Jan Roth 
Muziekteam 
__________________________________________________________  
 

• Welkom en Mededelingen  

• Lied: Schrijvers voor Gerechtigheid – Met open armen  

• Stil gebed, votum en groet  

• Gebed voor de inwoners van Syrië en Turkije  

• Lied: NLB 995 – O Vader, trek het lot U aan  

• Lied: Opwekking 811 – Was mij witter dan sneeuw  

• Geloofsbelijdenis  

• Gebed   

• Kinderblok: De tien straffen  

• Kinderlied: Opwekking 811 –  Je hoeft niet bang te zijn  

• Bijbellezing: 1 Korintiërs 11:17-34  

• Preek: Gastvrijheid 

• Lied: Z.G. 213 / GK163 – Dit huis, een herberg onderweg  

• Inleiding op de viering van het Avondmaal en gebed 

• Lied: Sela – Aan Uw tafel   

• Viering Avondmaal 

• Lied: DNPsalm 106: 1 en 2 – Eer aan de HEER om wat Hij doet  

• Afsluiting viering 

• Dankgebed en voorbeden  

• De kinderen komen terug van de kindernevendienst 

• Collecte  

• Lied: NLB 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn  

• Zegen 
____________________________________________________________________ 
 
Liederen uit het liedboek, (De)Nieuwe Psalmberijming, Zingend Gezegend, Sela 
 en/of Opwekking 
 

• Welkom en Mededelingen  
 

• Lied: Schrijvers voor Gerechtigheid – Met open armen  
 

Kom, als je honger hebt of dorst 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen 
 
 



Kom als je moe bent van je vlucht 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom, welkom thuis 
 
Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom, welkom thuis 
(2x) 
 

• Stil gebed, votum en groet  

• Gebed voor de inwoners van Syrië en Turkije  
 

• Lied: NLB 995 – O Vader, trek het lot U aan  
 
1. O Vader, trek het lot U aan 
van allen die door U bestaan. 
Gij die geen stenen geeft voor brood, 
wees met uw kinderen in nood; 
en stil, God die rechtvaardig zijt, 
de honger naar gerechtigheid. 
 
2. O Vader, trek het leed U aan 
van allen die met ons bestaan. 
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, - 
doe ons hun naasten zijn in nood, 
opdat zij weten wie Gij zijt: 
de God van hun gerechtigheid. 
 

• Lied: Opwekking 811 – Was mij witter dan sneeuw  
 

Was mij witter dan sneeuw, 
Was mij schoon van mijn schuld. 
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. 
Wees genadig, o God, 
Heb met mij toch geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw. 



 
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht. 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 
Was mij witter dan sneeuw, 
Laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
 

Was mij witter dan sneeuw, 
Maak mij sterk door Uw Geest. 
Schep een zuiver hart diep in mij. 
Laat mij dicht bij U zijn, 
U alleen, Heer, geneest. 
Van mijn zonde en schuld, spreek mij vrij. 
 

Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht. 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht. 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 
 

Was mij witter dan sneeuw, 
Laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
 

Laat mij weer juichen. 
Laat mij weer dansen. 
Laat mij weer leven. 
Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven. 
 

Was mij witter dan sneeuw, 
Laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

 

• Geloofsbelijdenis  

• Gebed   

• Kinderblok: De tien straffen  
 

• Kinderlied:  Opwekking4kids 40 –  Je hoeft niet bang te zijn  
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand, 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
 



 

• Bijbellezing: 1 Korintiërs 11:17-34  

• Preek: Gastvrijheid 
 

• Lied: Zingende Gezegend 213 / GK163 – Dit huis, een herberg onderweg  
 
Dit huis, een herberg onderweg 
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis, waarin men smarten deelt, 
weet hoe Gods liefde harten heelt. 
  
Dit huis, waarin een gastheer is 
wiens zachte juk geen last meer is, 
dit huis is tot ons heil gegeven:  
een herberg voor wie moe en mat 
terzijde van het smalle pad  
struikelt en langer niet wil leven – 
plaats tegen de neerslachtigheid,  
een pleister van barmhartigheid. 
  
Dit huis, met liefde opgebouwd,  
dit gastenhuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase;  
hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht,  
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend al wie binnengaat  
en hier zijn lasten liggen laat. 
 
 

• Inleiding op de viering van het Avondmaal en gebed 
 

• Lied: Sela – Aan Uw tafel   
 

U nodigt mij aan tafel 

Om dicht bij U te zijn 

Te proeven van het leven 

Dat U deelt door brood en wijn 

U leidt mij in de stilte 

Ik volg U met ontzag 

Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag 

 

 

 



U ziet mijn hart en leven 

De onrust die verward 

Mijn onbesproken vragen 

Die er leven in mijn hart 

U kent al mijn gedachten 

Verbergen kan niet meer 

In vertrouwen leg ik alles voor U neer 

De beker in Uw handen 

Neem ik vol liefde aan 

Uit handen die verwond zijn 

Waarin de tekens staan 

Geen woorden meer van oordeel 

Genade onverdiend 

Die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien 

U deelt met mij de maaltijd 

Reikt mij verzoening aan 

Uw liefde is nog groter 

Dan de schuld die is voldaan 

U toont mij Uw genade 

Die werkzaam is in mij: 

Door de kracht van Uw genade ben ik vrij 

Door de kracht van Uw genade ben ik vrij 

Door de kracht van Uw genade ben ik vrij 

 

• Viering Avondmaal 
 

• Lied: DNPsalm 106: 1 en 2 – Eer aan de HEER om wat Hij doet  
 

1. Eer aan de HEER om wat Hij doet, 
want Hij is altijd trouw en goed. 
Wie kan zijn grote macht beschrijven? 
Wie geeft Hem ooit voldoende eer? 
Gelukkig wie dicht bij Hem blijven 
en doen wat goed is, telkens weer. 
 
2. HEER, denk aan mij, kijk naar mij om. 
Verlos uw volk, uw eigendom. 
Kom mij ook liefdevol bevrijden. 
Dan zie ik zegen net als zij; 
dan zal ik blij zijn met de blijden; 
dan welt er dank op diep in mij. 
 

• Afsluiting viering 

• Dankgebed en voorbeden  

• De kinderen komen terug van de kindernevendienst 

• Collecte  
 



• Lied: NLB 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn  
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

• Zegen 
 

 

 

 

 

 

  

 


